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Summer School

MANAGEMENT
OF CREATIVITY
IN AN INNOVATION
SOCIETY

Miércoles, 9 de noviembre de 2016

16:15 Recepción

16:30 Bienvenida
  Joan Aregio Secretario de Empresa y Competitividad del Dept. d'Empresa 
  i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
  Elisenda Paluzie Decana de la Facultat d'Economia i Empresa
  Ana Maria Lauroba Directora del Dept. d'Empresa 
  Lurdes Jordi Directora de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la    

Fundació Bosch i Gimpera
  Jaume Valls Director de la Càtedra d'Emprenedoria 

16:45 "Cómo la innovación disruptiva reduce la mortalidad de nuevos negocios"
  Juan Pablo Vazquez IE Business School 

17:30 Pausa café

17:50 Mesa redonda "Dirección de la innovación de producto"
  Xavier Costa Managing Director Lékué 
  Carles Gamisans Director I+D+i Germans Boada
  Erik Mayol CEO Eurekakids   
  Miguel Angel Urban Director de I+D+i Vichy Catalan Corporation

  Moderador: Xavier Amores Gerente Catalan Water Partnership

19:30 Clausura

Facultad de Economía y Empresa-UB 
Avda. Diagonal, 690, 08034 Barcelona
(Aula Magna 690)

Inscripción gratuita
Formulario de inscripción:
http://goo.gl/forms/6ryPXy4LDd

V MEETING
DIRECTORES
INNOVACIÓN

www.ub.edu/meetinginnovacion
#innovacionub

Càtedra d'Emprenedoria



Xavier Costa
Managing Director Lékué

Enginyer Industrial i Màster en Direcció d’Operacions.

25 anys treballant i dirigint equips tècnics en empreses 
amb forta presencia internacional i clara vocació 
innovadora

Xavier Costa, llicenciat en Químiques per la UAB 
(Universitat Autònoma de Barcelona) i Màster en 
Administració d’empreses a  ESADE, va començar la seva 
experiència professional a la multinacional alemanya 
Hoechst i posteriorment va treballar com a Director 
Comercial en Fluid Management. 

Després d’aquesta experiència internacional va encapçalar 
un projecte d’expansió global a l’empresa Inoxcrom 
impulsant les filials d’Europa i Estats Units com a Director 
Comercial, equip que va dirigir durant 8 anys. 

Actualment Xavier Costa és CEO de Lékué des de fa 
11 anys, temps durant el qual ha emprès un projecte 
d’internacionalització i promoció de la innovació en 
disseny de producte. Des de llavors Xavier Costa i Lékué 
han estat reconeguts amb nombrosos premis de caràcter 
internacional entre els quals es troben el Good Design 
Award de Japó, DME (Best Management of design in 
a medium company) i el Premi Nacional d’Innovació i 
Disseny 2012 pel Ministeri d’Economia i Competitivitat”

Carles Gamisans
Director I+D+i Germans Boada



La trajectòria profesional de l’Erik arrenca dins el món 
del textil en un negoci de tipus familiar. Més endavant, 
decideix obrir una botiga franquícia de la marca Orchestra, 
dedicada al món de la roba infantil i en poc temps, 
l’empresa li ofereix dirigir-ne l’expansió a Espanya i 
Portugal.

Arran d’un viatge als països nòrdics, juntament amb la 
seva esposa -la Marta Roget- va descobrir tota una línea de 
joguines educatives i de concepte respectuós amb el medi 
ambient que no era conegut al nostre país. Coneixedor del 
món dels nens, i inspirat en el que havia vist allà, va decidir 
una botiga de joguines educatives.

El concepte va cuallar inmediatament i van començar 
a rebre peticions per obrir franquícies. Inicialment, l’Erik 
va intentar alternar la seva tasca a ambdúes empreses, 
però finalment, va decidir volcar tots els seus esforços en 
Eurekakids.

14 anys més tard, la marca té 185 botigues en 12 països:

España (120), Italia (38), Francia (2), Bélgica (1), Andorra (1) 
Luxemburgo (1), Croacia (1), Emiratos Árabes Unidos (1), 
Omán (1), Qatar (1), Colombia (11), México (7)

Erik Mayol
CEO Eurekakids

Historia professional abastant diversos sectors (automoció, 
tèxtil, químic, alimentari, bens d’equip o construcció) 
i diferents vessants de l’enginyeria (procés, producte, 
investigació i desenvolupament)

Actualment, desde 2012, compaginant les tasques de 
Direcció de I+D+i amb la Direcció General col·legiada de 
Germans Boada, S.A.



Miguel Angel Urban
Director de I+D+i Vichy Catalan 
Corporation

Quimic de la UB des de 1983

A Vichy Catalan des de 1991 com a Director de Qualitat I 
des de 2013 Director de I+D+I



Xavier Amores
Gerente Catalan Water 
Partnership

Xavier Amores Bravo. Enginyer industrial per la 
Universitat de Girona, DEA en el programa “Innovation, 
Information Technologies and Organisations”,  Doctor en 
Empresa amb la seva tesis doctoral sobre la Gestió de la 
innovació en les t-KIBS de Catalunya en el Programa de 
doctorat d’empresa de la UdG.  Director del MBA de la 
universitat de Girona, professor associat al Departament 
d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte 
de la UdG Professor associat Professor associat a l’escola 
de negocis EADA Business School Barcelona. Membre del 
Grup de Recerca Avançada sobre Dinàmica Empresarial 
i Impacte de les Noves Tecnologies a les Organitzacions. 
GRADIENT. Membre del GIMCE (Global Innovation 
Managment Centre) d’EADA Business School Barcelona. 
Professor I col·laborador a diversos màsters de la UB, la 
UPC i altres escoles de negoci. Actualment és el gerent 
del Catalan Water Partnership, clúster de l’aigua de 
Catalunya, entitat que promou activitats d’R+D, innovació, 
internacionalització i desenvolupament de negoci en el 
sector de l’ús sostenible de l’aigua. Membre de la junta 
directiva de CLUSTER.ES, associació que representa als 
clústers a Espanya. Anteriorment havia treballat com 
a consultor desenvolupant projectes de gestió de la 
innovació per a empreses i en l’impuls de polítiques de 
promoció econòmica per administracions públiques. 
Anteriorment també havia estat responsable del CIDEM 
a les Comarques Gironines, i de l’àrea de promoció 
econòmica a l’ICAEN, desenvolupant polítiques de suport 
als emprenedors, l’R+D i les empreses.



Juan Pablo Vazquez
IE Business School

Experto en Innovación Disruptiva, escribe para Harvard 
Business Review, MIT Sloan y Thompson Reuters. Aparece 
listado en el Thinkers50 Radar, ranking del Top30 de la 
próxima generación de gurús empresariales, y también 
ha sido reconocido como experto en innovación en los 
Thinkers 50 award (ocho candidatos de la disciplina 
de la Innovación). Es cofundador de dos compañías y 
pertenece al Consejo Asesor de RVE.SOL y Craft.com. Es 
mentor a Techstars (Berlin Metro Program), y miembro 
de Netexplo (Observatorio de la UNESCO que estudia el 
impacto de la tecnología en la sociedad y las empresas). 
Tiene una amplia experiencia como asesor de varias 
empresas en distintos sectores. Su investigación se centra 
en el uso de la innovación para aumentar la tasa de éxito 
de los emprendedores, empresarios y las empresas. Se 
unió a EADA Business School en 2015 y tiene un título 
en Administración de Empresas y un MBA (IE Business 
School), un PhD (Universidad Complutense de Madrid) y 
un diploma en Management Research (Universidad de 
Harvard).


